
Referat fra bestyrelsesmøde i Jelling Lokalråd d. 6.9. 2017 

 

Tilstede: Ib Jensen, Søren Fjordside, John Jacobsen, Martin Bredthauer og Stine Bo 

Nørgaard 

Afbud fra: Signe Grønvall og Karin Tarp 

 

1. Dagsordenen godkendt.  

 

2. Møder om monumentområdet  

d. 18/8 Samarbejdsudvalget for Monumentområdet: Søren deltog i det halvårlige 

møde i stedet for John.  

Byrådet har godkendt den reviderede forvaltningsplan for monumentområdet. 

Lokalrådet deltager i et fagligt udvalg, som skal vurdere ansøgninger om mellemstore 

arrangementer i monumentområdet. 

På mødet blev nedsat et udvalg, som skal arrangere borgermødet d. 4/10. 

d. 23/8 Videreudvikling af den vestlige del af monumentområdet: Søren deltog i 

mødet, hvor der var spændende oplæg for at stimulere til gode ideer til at 

videreudvikle monumentområdets vestlige del, så man kan komme videre med dette 

område.  

4 spørgsmål var på programmet: 

 Hvad kan det vestlige område tilføre til den historiske fortælling, der allerede 

er formidlet i monumentområdet? 

 Skal der være andre former for oplevelse? 

 Hvad kan det vestlige område tilføre byens udvikling? 

 Hvordan griber vi den videre udviklingsproces an? 

I mødet deltog repræsentanter fra Nationalmuseet, Kongernes Jelling, Jelling 

Menighedsråd, Jelling Lokalråd og Vejle Kommune. 

 

3. Informations- og debatmøde i samarbejde med Menighedsrådet og VK d. 4/10 

Programmet for mødet: 

 Velkomst ved Morten Teilmann (som er mødets styrmand) 

 Den nye verdensarvsansøgning, indhold og konsekvenser for byen v/ Bolette 

Petersen 

 Verdensarvens betydning for byen v/Kirsten Thøgersen 

 Den nye forvaltningsplan i praksis v/Camilla Jørgensen 

 Lokalrådets initiativer i det forløbne år v/Søren Fjordside 

 Afrunding ved Morten Teilmann 

Lokalrådets bidrag til økonomien: PR via JellingGuiden. Vejle Kommune og 

Menighedsrådet betaler øvrig PR og forplejning på mødet. 

 

4. Svarbrev i forbindelse med mødet med Teknisk Forvaltning d. 14/6. (bilag) 

Søren sender en svarmail Lena Månson, hvor vi bl.a. beder om tidsfrister på det 

forvaltningen vil forbedre i byen: nyt slidlag på Brugsens parkeringsplads, 

trekantsområder ved jernbaneoverskæringen og krydsningshelle ved Skindbjerg. 

 

5. Velkommen til Jelling – status for planlægningen 

Karin, Signe og Martin arbejder på sagen. Der er endnu ikke fastlagt en dato for 

arrangementet. 

 

6. Nyt fra arbejdsgrupperne: 

 Kommunikation: Hjemmesiden har haft problemer med at billederne i 

kalenderen ikke fremstår hele og korrekt. Problemet er også, at vi ikke hurtigt 



nok får hjælp til at løse problemerne via firmaet, der har lavet hjemmesiden 

for os. 

 Der er 230 tilmeldte til hjemmesidens nyhedsbrev efter vores kampagne for at 

 få folk til at tilmelde sig nyhedsbrevet. 

 Turisttegning over Jelling: Per Rahbek er meget interesseret i at tegne en 

 tegning over Jelling midtby, som skal bruges til at gøre turister interesseret i at 

 gå på opdagelse i Jelling. Tegningen laves som a4-ark og i plakatstørrelse. Der 

 skal bruges skønsmæssigt 30.000 kr. til projektet. Det undersøges om 

 Sparekassefonden og puljer i Vejle Kommune vil støtte projektet. 

 Handel i Jelling: Arbejdsgruppens medlemmer har haft et informativt møde 

med Per Hein, som er iværksætter-konsulent i Vejle Kommune. 

Arbejdsgruppen holder møde igen i næste uge og ser på initiativer for at få liv 

i Fakta-lokalet efter torvets færdiggørelse. 

 

7. Siden sidst og indkomne e-mails & post: 

 Hundeskov-indvielse søndag d. 10/9: Karin Tarp deltager for lokalrådet. Stine 

skriver om det på ”Det sker i Jelling” 

 Indbydelse fra Røde Kors: Åbent Hus d. 7/9. 

 Vandskulpturstenen: Viggo Friis og Niels Degn har afholdt møde med 

Camilla Jørgensen for at se på konkret placering af stenen samt videre proces 

for opsættelse af stenen. 

 Møde om helhedsplan for midtbyen d. 12/10: Der er afbud fra Lisbet Wolters. 

Vi foreslår, at Lisbet og Camilla Jørgensen i stedet for deltager i lokalrådet 

næste møde d. 5. oktober. 

 BID: Jelling Turist- og Handelsstandsforening samarbejder med andre 

handelsstandsforeninger i Vejle Kommune om at lave BID-arrangementer i 

alle centerbyerne. 

 BID-samarbejdet er et tværgående samarbejde i Vejle kommune, som har til 

 formål at skabe aktiviteter og udvikling i centerbyerne. Man ønsker at 

 inddrage alle foreningstyper i arbejdet. 

 Konkret inviterer Vejle Kommune til BID-arrangement på UCL-Jelling d. 

 13/9 kl. 19-21. Vi sender mail ud om det til personer på vores mailliste. 

 Skiltning for turister: Vi har fået besked fra Camilla Jørgensen, at de 4 skilte 

opsættes i næste uge.  

 Byens Torv: Det viser sig, at der ikke er penge tilbage til bænke m.m. på 

torvet. Det er afgørende for os, at der findes midler, evt. fra midtbymidlerne, 

så de planlagte bænke m.m. opsættes senest i foråret 2018. 

 

8. Nyt fra lokalområdet 

 

9. Nyt til hjemmesiden: Dette referat  

Mail til vore kontaktpersoner: 

1. BID-arrangementet 

2. Turistskiltningen 

3. Informations- og debatmøde d. 4/10 

  

10. Punkter til næste lokalrådsmøde 

 

11. Evt. 

 

Referent: Søren Fjordside 


